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TOŢI RESPONDENŢII 
 

Începem cu câteva întrebări despre utilizarea diferitelor tipuri de tehnologii. Intrebările se refera la utilizarea acestora 
atât de acasă cât şi din alte părţi, cum ar fi de la şcoală sau de la prieteni.  
 

300. Pe care dintre obiectele acestea le foloseşti în prezent ca să accesezi internetul? Te rog să răspunzi cu da sau 
nu la fiecare din următoarele variante.  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE A-H . ARATĂ LISTA A  

 

  DA NU Niciun răspuns 

A Computerul tău personal (PC/desktop)  1 2 99 

B Laptopul tău sau un laptop pe care îl foloseşti în special tu şi pe care îl poţi lua cu 

tine în camera ta 
1 2 99 

C Computer (PC) pe care îl foloseşti împreună cu alte persoane din familia ta 1 2 99 

D Laptop pe care îl foloseşti împreună cu alte persoane din familia ta şi pe care îl 

poţi lua cu tine în camera ta 
1 2 99 

E Telefon mobil  1 2 99 

F Consolă de jocuri cum ar fi un Playstation  1 2 99 

G Televizor 1 2 99 

H Alte obiecte portabile, ca de exemplu Blackberry, iTouch sau iPhone  1 2 99 
 

Urmează nişte întrebări despre unde si când foloseşti internetul.  
Prin folosirea internetului înţelegem toate lucruile pe care le poţi face pe internet  : de exemplu e-mail, vizitarea de 
pagini web /site-uri, dar şi discuţii cu prietenii sau cu alte persoane utilizând  mess -ul (messenger, trimitere de mesaje 

instant).  
 
301. Uitându-te la aceasta listă, te rog spune-mi în care dintre locurile acestea foloseşti internetul în prezent? 

Răspunde te rog cu da sau nu pentru fiecare variantă.  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE LISTA. ARATĂ LISTA B 
 

  Da Nu Niciun răspuns 

A Acasă, în camera proprie (sau în altă cameră personală) 1 2 99 

B Acasă, în camera de zi sau în altă cameră folosită în comun de membrii familiei  1 2 99 

C La şcoală 1 2 99 

D Într-un internet café (cybercafé) 1 2 99 

E Într-o bibliotecă publică sau în alt loc public 1 2 99 

F Acasă la un prieten 1 2 99 

G Acasă la nişte rude 1 2 99 

H Oriunde, prin obiecte portabile (de exemplu prin telefon mobil, iPod Touch, 

Blackberry etc) 
1 2 99 

 
Acum as vrea să îţi adresez câteva înt rebări despre CUM foloseşti internetul. Din nou, prin folosirea internetului înţelegem 
toate lucrurile pe care le poţi face pe internet  : de exemplu e-mail, vizitarea de pagini web /site-uri dar şi discuţii cu prietenii 

sau cu alte persoane utilizând mess-ul (messenger, trimitere de mesaje instant).  
Când răspunzi la aceste întrebări, gândeşte -te la TOATE FELURILE în care foloseşti internetul şi LA TOATE LOCURILE 
unde intri pe internet, despre care am discutat până acum  
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302. Câţi ani aveai când ai folosit pentru prima oară internetul?  

NOTEAZĂ RĂSPUNSUL ÎN ANI. DACĂ NU ÎŞI AMINTEŞTE, ROAGĂ-L SĂ APROXIMEZE 

Ani ______ 

Nu îmi amintesc  88 

 
303. Cât de des foloseşti internetul?  
RĂSPUNS UNIC. CITEŞTE VARIANTELE 

Zilnic sau aproape zilnic 1 

O dată sau de două ori pe săptămână  2 

O dată sau de două ori pe lună 3 

Mai rar decât o dată pe lună 4 

Nu ştiu 88 

 

Acum urmează câteva întrebări despre CAT TIMP foloseşti internetul. Gândeşte-te la timpul în care foloseşti internetul 
în mod activ, fără să pui la socoteală perioadele în care eşti conectat la internet dar faci altceva.  

 

304. Cam cât timp petreci pe internet intr-o zi de scoala obisnuita?  
RĂSPUNS UNIC. NU CITI. NOTEAZĂ RĂSPUNSUL ÎN COLOANA 304.  
305. Cam cât timp petreci pe internet intr-o zi libera obisnuita  (în weekend, în vacanţă)?  
RĂSPUNS UNIC. NU CITI. NOTEAZĂ RĂSPUNSUL ÎN COLOANA 305 

 

 304. O zi de 

şcoală obişnuită 

305.  O zi liberă obişnuită 

(weekend, vacanţă) 

Doar câteva minute 1 1 

Aproximativ o jumătate de oră  2 2 

Aproximativ o oră 3 3 

Aproximativ o oră şi juămătate  4 4 

Aproximativ două ore 5 5 

Aproximativ două ore şi jumătate  6 6 

Aproximativ t rei ore 7 7 

Aproximativ t rei ore şi jumătate  8 8 

Aproximativ patru ore 9 9 

Peste patru ore 10 10 

Deloc  11 11 

Nu ştiu 88 88 

OPERATOR: ASIGURA-TE CA AI INTREBAT SI NOTAT RASPUNSURILE LA 304 SI 305 
 
 

 

Mai multe despre internet 

TOŢI RESPONDENŢII 
Oamenii fac tot felul de lucruri pe internet. O să îţi pun câteva întrebări despre lucruri pe care tu personal le faci sau 

nu le faci pe internet.  
 
306. Pentru fiecare dintre lucrurile pe care ţi le citesc, spune-mi dacă l-ai făcut sau nu în ultima lună pe internet. Daca 

nu ştii ce înseamnă ceva, nu îţi fă griji, dar te rog să îmi spui că nu ştii sau nu îţi aminteşti . 
RASPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA C 

 

DACĂ ESTE NECESAR, CLARIFICĂ: prin ultima lună, eu înţeleg ce s-a întâmplat de pe (DATA DE ACUM O LUNĂ 
DE LA MOMENTUL INTERVIEVĂRII) până astăzi. 
 

ÎNTREABĂ 307 DOAR PENTRU COPII CU VARSTA PESTE 11 ANI . PENTRU CEILALTI, TRECETI LA 308 
ÎNTREABĂ 307 PENTRU FIECARE VARIANTĂ BIFATĂ CU 1 LA 306 
 

307. Pentru fiecare dintre lucrurile pe care le-ai făcut, te rog sa-mi spui cât de des l-ai făcut în ultima lună: zilnic sau 
aproape zilnic, o dată sau de două ori pe săptămână, o dată sau de două ori  pe lună.  
RASPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE BIFATE CU 1 LA 306 

 

 
 

306 - TOTI 307 – DOAR PENTRU 11 ANI+  

DA NU Nu ştiu/ nu Zilnic sau O dată sau de O data sau Nu ştiu/nu 
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îmi amintesc aproape zilnic două ori pe 
săptămână 

de doua ori 
pe lună 

îmi amintesc 

A Ai folosit internetul pentru şcoală 1 2 88 1 2 3 88 

B Te-ai uitat la clipuri video (de 

exemplu pe YouTube) 
1 2 88 1 2 3 88 

C Ai descărcat muzică sau filme  1 2 88 1 2 3 88 

D Ai citit/urmărit ştirile pe internet 1 2 88 1 2 3 88 

OPERATOR: ASIGURA-TE CA AI NOTAT RASPUNSURILE LA 306 SI 307 PENTRU RESPONDENTII 11+  
 
 

 
 
 

 
 
TOŢI RESPONDENŢII 

308. Pentru fiecare dintre lucrurile pe care ţi le citesc, spune-mi dacă l-ai făcut sau nu în ultima lună pe internet.  
RASPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA D 
 

ÎNTREABĂ 309 DOAR PENTRU COPII CU VARSTA PESTE 11 ANI; PENTRU CEILALTI, TRECI LA 311 
ÎNTREABĂ 309 PENTRU FIECARE VARIANTĂ BIFATĂ CU 1 LA 308  
 

309. Pentru fiecare dintre lucrurile pe care le-ai făcut, te rog să-mi spui cât de des l-ai făcut in în ultima lună: zilnic 
sau aproape zilnic, o dată sau de două ori pe săptămână, o dată sau de ouă ori pe lună 
RASPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE BIFATE CU 1 LA 308 

 

 
 

308 - TOTI 309– DOAR PENTRU 11 ANI+ 

DA NU 
Nu ştiu /nu îmi 

amintesc 

Zilnic sau 
aproape 
zilnic 

O dată sau de 
două ori pe 
săptămână 

O data 
sau de 

doua ori 
pe lună 

Nu ştiu/nu 
îmi 
amintesc 

A Ai trimis/primit e-mailuri  1 2 88 1 2 3 88 

B Ai vizitat un profil (al tău sau al altcuiva) pe 
o reţea socială, ca de exemplu HI5, 

Facebook  
Dacă copilul întreabă : Prin reţea socială 
înţeleg un site unde ai un profil şi poţi să 

întâlneşti alţi oameni sau să postezi mesaje 
pe profilul tău şi pe profilele lor  

1 2 88 1 2 3 88 

C 

Ai vizitat o camera de chat/ chat-room, adică 
un loc pe internet unde poţi vorbi cu diferite 

persoane pe care poate nu le cunoşti  
1 2 88 1 2 3 88 

D Ai folosit messenger, adică schimb de 
mesaje pe internet cu prietenii care sunt 

online  

1 2 88 1 2 3 88 

E Ai jucat jocuri cu alţi oameni pe internet  1 2 88 1 2 3 88 

F Ai petrecut timp într-o lume virtuala (ca de 
exemplu SecondLife, WoW) 

1 2 88 1 2 3 88 

OPERATOR: ASIGURA-TE CA AI NOTAT RASPUNSURILE LA 308 SI 309 PENTRU RESPONDENTII 11+  
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ÎNTREABĂ 310 DOAR PENTRU COPII CU VARSTA PESTE 11 ANI. PENTRU CEILALŢI MERGI LA 311  

ÎNTREABĂ PENTRU FIECARE DIN LUCRURILE FĂCUTE (COD 1: “DA”) LA 308 

310. O să îţi citesc fiecare dintre lucrurile pe care mi-ai spus că le faci (e.g. e-mail sau altceva) pe internet. Şi pentru 

fiecare dintre ele, o să te rog să îmi spui cu ce fel de oameni ai intrat în contact când le-ai făcut.  
RĂSPUNS MULTIPLU. ARATA LISTA E 

 ÎNTREABĂ PUNCTUL A DACĂ FOLOSEŞTE EMAIL LA 308_A 
 
Mai întâi, când foloseşti emailul, cu ce fel de oameni de pe acest cartonaş intri în contact:  

CITEŞTE VARIANTELE DE RASPUNS 
A. Persoane pe care mai întâi le-ai cunoscut faţă în faţă  
B. Persoane pe care mai întâi le-ai cunoscut pe internet dar care sunt prieteni sau rude ale altor persoane pe care le 

cunoşti personal  
C. Persoane pe care le-ai cunoscut pe internet şi care nu au nicio altă legătură cu tine înafara internetului  
REPETĂ PENTRU VARIANTELE DE LA A LA F DACĂ LE FOLOSEŞTE LA 308.  

DACA UNII COPII NU INTELEG ATUNCI SE BIFEAZA NU STIU 
 

  A)  Persoane pe 
care mai întâi le-
ai cunoscut faţă 

în faţă 

B)  Persoane pe care 
mai întâi le-ai cunoscut 
pe internet dar care 

sunt prieteni sau rude 
ale altor persoane pe 
care le cunoşti personal  

C)  Persoane pe care 
le-ai cunoscut pe 
internet şi care nu au 

nicio altă legătură cu 
tine în afara internetului   

Nu ştiu/ 
Nu-mi 
aduc 

aminte  

A Pe email 1 2 3 88 

B Pe o reţea socială, ca de exemplu 

HI5, Facebook 
Dacă copilul întreabă : Prin reţea 
socială înţeleg un site unde ai un 
profil şi poţi să întâlneşti alţi oameni 

sau să postezi mesaje pe profilul 
tău şi pe profilele lor 

1 2 3 88 

C Pe chat/ chat-room, adică un loc 
pe internet unde poti vorbi cu 
diferite persoane pe care poate nu 

le cunosti 

1 2 3 88 

D Când ai folosit messenger, adică 

schimb de mesaje pe internet cu 
prietenii  

1 2 3 88 

E Când ai jucat jocuri cu alţi 
oameni pe internet 

1 2 3 88 

F Când ai petrecut timp într-o lume 
virtuală (ca de exemplu 
SecondLife, WoW) 

1 2 3 88 
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 TOŢI RESPONDENŢII  
311. Acum o să îţi citesc alte câteva lucruri pe care le poţi face pe internet. Pentru fiecare dintre ele, spune-mi dacă l-ai 

făcut sau nu în ultima lună pe internet. Dacă nu ştii ce înseamnă ceva, este in regul a sa spui nu ştiu. 
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE DE LA  A LA F. ARATĂ LISTA F  
DACĂ ESTE NECESAR, CLARIFICĂ: prin ultima lună, eu înţeleg ce s-a întâmplat de pe (DATA DE ACUM O LUNĂ 

DE LA MOMENTUL INTERVIEVĂRII) până astăzi. 
 
ÎNTREABĂ 312 DOAR PENTRU COPII CU VARSTA PESTE 11 ANI  

ÎNTREABĂ 312 PENTRU FIECARE VARIANTĂ BIFATĂ CU 1 LA 311  
 
312. Pentru fiecare dintre lucrurile pe care le-ai făcut, te rog spune-mi cât de des l-ai făcut în ultima lună: zilnic sau 

aproape zilnic, o dată sau de două ori pe săptămână, o dată sau de două ori pe lună 
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE BIFATE CU 1 LA 311  
 

  311 – TOTI 312 – DOAR PENTRU 11 ANI+  

  
 DA NU 

Nu ştiu/nu îmi 
amintesc 

Zilnic sau 
aproape 
zilnic 

O dată sau de 
două ori pe 
săptămână 

O data sau 
de doua ori 
pe lună 

Nu ştiu/nu îmi 
amintesc 

A Ai folosit o cameră web (webcam prin 
care alţii te pot vedea pe internet)  

1 2 88 1 2 3 88 

B Ai postat un mesaj sau un 
comentariu pe o pagină/un site web  

1 2 88 1 2 3 88 

C Ai scris pe un blog sau pe un jurnal 
online (Blogger, Twitter) 

1 2 88 1 2 3 88 

D Ai postat poze, videoclipuri sau 
muzică pentru a le share-ui cu alte 

persoane (inclusiv pe reţele sociale 
sau mesagerie instant) 

1 2 88 1 2 3 88 

E Ai creat un personaj, animal sau 
avatar 

1 2 88 1 2 3 88 

F Ai folosit un site de sharing (se pun la 
comun fisiere) (Limewire, Kazaa) 

1 2 88 1 2 3 88 

OPERATOR: ASIGURA-TE CA AI NOTAT RASPUNSURILE LA 311 SI 312 PENTRU RESPONDENTII 11+  
 
 

 

Reţele sociale 

 
TOŢI RESPONDENŢII: Acum am vrea să îţi punem câteva întrebări despre reţele sociale.  

Prin reţele sociale înţelegem site-uri ca HI5 sau Facebook, unde poti sa ai un profil (adică o pagina unde să scrii 
lucruri despre tine pe care alte persoane să le poată vedea) şi unde poţi să păstrezi legătura cu oamenii şi să împarţi/ 
împărtăşeşti/ share-uieşti lucruri cu ei.  

NU ne referim la site-uri de jocuri sau de media (cum ar fi Youtube sau World of Warcraft ), unde poţi de asemenea să 
ai un profil şi să intri în contact cu alţi utilizatori.  
 

313. Ai un profil personal pe care îl foloseşti pe o reţea socială de pe internet?  
 
 

 
 
 

DACA « DA » LA 313 INTREABA 314.  ALTFEL MERGI LA 319  
314. Ai un profil sau mai multe? 
RĂSPUNS UNIC 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Da 1 

Nu 2 

Nu ştiu  88 

Un singur profil  1 

Mai multe profiluri  2 

Niciun răspuns 99 
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315. Ce site (site-uri) de reţele sociale foloseşti? Dacă foloseşti mai multe reţele te rog să mi-o spui pe cea care o 
foloseşti cel mai des. 

RĂSPUNS UNIC. NU CITI VARIANTELE 
 

Arto (DK) 1 

 

Netlog 8 

 

Hyves (NL) 15 

Bebo 2 Piczo 9 One. It (Lithuania) 16 

Daily Motion 3 Skyrock 10 Rate (Estonia) 17 

Facebook  4 SchülerVZ 11 Tuenti (Spain) 18 

Microsoft SNS 5 Sulake 12 Yonce (Turkey) 20 

MySpace 6 Yahoo Europe 13 Hi5 21 

Nasza-Klasa 7 Banzai (IT) 14 
Altele (specifică) 

__________ 
22 

      Nu ştiu 88 

 

Pentru următoarele întrebări, gândeşte-te la profilul de reţea socială pe care îl foloseşti cel mai des. Ai spus 
că acesta este [RĂSPUNSUL DE LA 315]  
 

316. În mare, cu câte persoane intri în contact când intri pe [RĂSPUNSUL DE LA 315]? 
RĂSPUNS UNIC. NU CITI. ARATA LISTA G. CERE CEA MAI BUNĂ ESTIMARE.  

A Până în 10 1 

B 11-50 2 

C 51-100 3 

D 101-300 4 

E Mai mult de 300 5 

 Nu ştiu/nu-mi aduc aminte 88 
 

317. Profilul tău este setat pe…?  
RĂSPUNS UNIC. CITEŞTE VARIANTELE. DACA COPILUL NU INTELEGE BIFEAZA NU STIU 

 

 
 
 

 
 

 

318. Pe care dintre următoarele informaţii despre tine le include profilul tău?  
RĂSPUNS MULTIPLU. CITEŞTE VARIANTELE A-G. ARATĂ LISTA H.   
 

A O poză în care se vede clar faţa ta  1 

B Numele tău de familie  2 

C Adresa ta 3 

D Numărul tău de telefon  4 

E Şcoala ta 5 

F Vârsta ta corectă 6 

G O vârstă care nu e vârsta ta adevărată  7 

 Niciuna dintre ele 8 

 Nu ştiu 88 

 

 

 

  

Public, astfel încât poate fi văzut de toată lumea 1 

Parţial privat, astfel încât poate fi văzut şi de către prietenii 

prietenilor sau de către reţelele tale  
2 

Privat, astfel încât poate fi văzut doar de prieteni 3 

Nu ştiu 88 
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Competenţe 

DOAR PENTRU RESPONDENTII 11+ . RESTUL MERGI LA 322 
 

Unii oameni se pricep să facă tot felul de lucruri pe internet. Alţi oameni nu ştiu foarte bine s ă folosească internetul. 
Urmează câteva întrebări despre ce ştii tu personal să faci pe internet.  
 

319. Cât de adevărate sunt următoarele afirmaţii în ceea ce te priveşte?  
CITESTE VARIANTELE A-C. ARATA LISTA I. RASPUNS UNIC PE LINIE 

  
320. Pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci pe internet? Răspunde cu da sau nu  pentru fiecare dintre ele. 

Dacă nu ştii ce inseamnă ceva, nu -ţi fă probleme, spune-mi doar că nu ştii. 
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA J 

  Da Nu Nu ştiu 

A Să compari diferite site-uri pentru a decide dacă informaţia este adevărată 1 2 88 

B 
Să schimbi preferinţele de filtrare (adică să schimbi felul în care computerul tău sau 

navigatorul tău de internet/browser-ul selectează ce site-uri poţi sau nu poţi vedea)  
1 2 88 

C Să adaugi un site la favorite (Bookmark)  1 2 88 

D Să blochezi reclame nedorite sau spam-uri  1 2 88 

 
321. Şi pe care dintre lucrurile următoare ştii să le faci pe internet? Răspunde cu da sau nu  pentru fiecare… Dacă nu 

ştii ce inseamnă ceva, nu-ţi fă probleme, spune-mi doar că nu ştii. 
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE.  ARATA LISTA K 

 

Riscuri 

TOŢI RESPONDENŢII 
322. Crezi că sunt lucruri pe internet care îi pot deranja în vreun fel pe copiii de vârsta ta?  

INSTRUCTIUNE OPERATOR : VREM SĂ NE ASIGURĂM CĂ VA ÎNŢELEGE LA CE NE REFERIM CÂND 
SPUNEM LUCRURI CARE POT DERANJA .  
 
Prin aceasta înţelegem conţinut sau comportament neadecvat: de exemplu, ceva ce ar putea să -i deranjeze, supere 

sau să-i facă să simtă că nu trebuiau să vadă asta. A fi deranjat nu înseamnă neapărat că nu au făcut faţă situaţiei şi 
nici nu înseamnă că ar trebui să se simtă vinovat.  
Mai mult, nu ne referim la veşti proaste. De exemplu, dacă echipa preferată de fotbal a copilului a pierdut un meci şi 

el/ea a citit asta pe internet, e posibil să fie supărat/ă, dar nu la aşa ceva ne referim.  
Asigură-te ca va înţelege acest lucru şi explică-i că acest termen va fi folosit şi în alte întrebări de acum încolo  
 

Da 1 ÎNTREABĂ 323 

Nu 2 
DU-TE LA 324 

Niciun răspuns 99 
COPILUL AR TREBUI SĂ SCRIE SINGUR RĂSPUNSUL LA ACEASTĂ ÎNTREBARE.  NU TREBUIE SĂ SPUNĂ 
RĂSPUNSUL CU VOCE TARE. 

DACĂ NU ESTE SIGUR ŞI AR VREA SĂ SCRIE NU ŞTIU ROAGĂ-L PE COPIL SĂ SCRIE ASTA ÎN CĂSUŢĂ.  
 

  
Fals 

Oarecum 

adevărat  

Foarte 

adevărat  

Niciun 

răspuns 

A Stiu mai multe despre internet decât părinţii mei  1 2 3 99 

B Stiu multe lucruri despre internet  1 2 3 99 

C Sunt multe lucruri pe internet care sunt bune pentru copiii de vârsta mea  1 2 3 99 

  Da Nu Nu ştiu 

A Să ştergi istoricul site-urilor vizitate 1 2 88 

B 
Să schimbi setările (public-privat) unui profil dintr-o reţea socială. Prin asta mă refer la 
setări care selectează ce informaţii să fie văzute de alte persoane pe internet  

1 2 88 

C 
Să blochezi mesaje de la cineva de la care nu vrei să primeşti mesaje. Prin aceasta 

mă refer la setări care îţi permit să opreşti pe cineva să ia legătura cu tine pe internet 
1 2 88 

D Să găseşti informaţii despre cum să foloseşti internetul în siguranţă  1 2 88 
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323. OPERATOR CITEŞTE : Te rog sa scrii pe această foaie lucrurile de pe internet care crezi că i-ar putea deranja 

pe copiii de vârsta ta.  
Te rog să scrii şi nu să îmi spui mie pentru că este o întrebare mai personală. Nu o să mă uit la ce ai scris şi nimeni nu 
va şti că tu ai scris ce este pe foaie.  

 
323. Ce fel de lucruri de pe internet i-ar deranja pe copiii de vârsta ta? 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANUNŢĂ-L TE ROG PE OPERATOR CÂND AI TERMINAT 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INTREBARE PENTRU FILTRUL DIN AUTOCOMPLETARE 
TOŢI RESPONDENŢII 
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RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATA LISTA L 
 

 
INSTRUCŢIUNE OPERATOR: SECŢIUNILE F, G ŞI H DIN AUTOCOMPLETARE SE APLICĂ DOAR DACĂ 
COPILUL A RĂSPUNS DA LA VREUNA DIN VARIANTELE DE LA A LA H 

 
PENTRU COPII DE 9-10 ANI CITESTE IN CONTINUARE 
PENTRU CEI DE 11+ DU-TE LA INSTRUCTIUNILE DE LA PAGINA 10 – INTRODUCERE PENTRU 

AUTOCOMPLETARE 11+  
 
 

INSTRUCŢIUNI AUTOCOMPLETARE 

9-10 ANI 

 
CITESTE TARE INTRODUCEREA GENERALA : 

În urmatoarea parte a interviului o să îţi dau nişte întrebări pe care le vei completa singur  (ă). Aceasta deoarece 
am vrea să te întrebăm nişte lucruri mai personale despre ce ai văzut pe internet.  

Sunt multe lucruri foarte bune care se pot face pe internet şi de care mulţi copii şi tineri se bucură, dar există pe 

internet şi lucruri care nu sunt drăguţe şi care pot fi supărătoare pentru unii copii sau unii tineri. Este important pentru 
noi să le cunoaştem, ca să putem ajuta copiii şi tinerii să le evite.  

 

Ne-ar plăcea întradevăr dacă ne-ai ajuta completând câteva dintre înt rebările pe aceasta temă. Răspunsurile pe 
care le completezi sunt strict confidenţiale. Dacă este ceva care te deranjează, nu îţi fă probleme, poţi să îmi spui 
despre ce este vorba. De asemenea, dacă e vreo întrebare care chiar nu îţi place , nu trebuie neapărat să răspunzi, 

poţi să sari peste ea. Totuşi, ne-ar ajuta foarte mult în viitor pentru alţi copii dacă ai putea să completezi cât mai multe 
întrebări.  

De asemenea, ne-ar ajuta foarte mult dacă răspunzi cât poţi tu de sincer. După cum am spus, răspunsurile pe 

care le completezi sunt strict confidenţiale, ceea ce înseamnă că noi nu vom şti că acel răspuns îţi aparţine ţie. Nimeni 
înafara echipei de cercetare nu va vedea deloc răspunsurile tale aşa că nu trebuie să-ţi faci griji în legătură cu asta. 

 

Când ai terminat de scris, îţi voi lua hârtia şi ea va merge direct la echipa de cercetare fără ca altcineva să vadă 
ce ai scris, nici măcar eu.  

 

OPERATOR : Asigură-te că copilul vrea să înceapă autocompletarea înainte de a continua. 
 
CITEŞTE : Sunt destul de multe întrebări dar o să ţi le explic pe parcurs ca să mă asigur că totul e în regulă. E 

ok? Ai întrebări înainte să începem? Poţi să-mi ceri ajutorul pentru orice problemă. 
Sunt şi câteva întrebări pregătitoare la început ca să vezi despre ce este vorba.  
 

INSTRUCŢIUNI OPERATOR: SECTIUNEA PREGATITOARE: 
 
Roagă-l pe copil să citească prima pagină de instrucţiuni şi să răspundă la întrebările pregătitoare. Lasă-l să facă 

asta singuri dacă se descurcă, dar ajută-l pe cât posibil pentru a te asigura că ştie ce are de făcut.  Copiii mai mici mai 
ales e posibil să aibă nevoie de mai multe explicaţii în punctele esenţiale, aşa că exersează cu ei.  

 

324. Ţi-am pus o întrebare asemănătoare mai devreme dar aş vrea să verific acum, pe care din următoarele lucruri  
le-ai făcut în ultimele 12 luni? Dacă e vreunul care nu ştii ce înseamnă, nu-i nimic, doar spune Nu ştiu.   

  
DA NU 

Nu ştiu/nu-

mi amintesc 

A Ai trimis/primit e-mailuri  1 2 88 

B 

Ai vizitat un profil (al tău sau al altcuiva) pe o reţea socială, ca de exemplu HI5, Facebook  

DACĂ COPILUL ÎNTREABĂ: Prin reţea socială înţeleg un site unde ai un profil şi poţi să 
întâlneşti alţi oameni sau să postezi mesaje pe profilul tău şi pe profilele lor  

1 2 88 

C 
Ai vizitat o camera de chat/ chat-room, adică un loc pe internet unde poti vorbi cu diferite 

persoane pe care poate nu le cunosti  
1 2 88 

D Ai folosit messenger, adică schimb de mesaje pe internet cu prietenii care sunt online 1 2 88 

E Ai dat sau ai primit telefoane (ex. Skype) 1 2 88 

F Ai jucat jocuri cu alţi oameni pe internet  1 2 88 

G Ai petrecut timp într-o lume virtuala (ca de exemplu SecondLife, WoW) 1 2 88 

H Ai postat un mesaj pe un site (forum)  1 2 88 
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Asigură-te că ştiu ce să facă, inclusiv: 
- importanţa citirii fiecărei întrebări în înt regime  

- importanţa bifării în căsuţele de răspuns  
- înţelegerii filtrelor  
- să întrebe operatorul în cazul în care nu înţeleg ceva  

Asigură-te că a înţeles foarte bine înainte de a începe. 
 

ALTE INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERATOR  

 
Secţiunea de autocompletare constă în mai multe secţiuni pe care copilul trebuie să le completeze singur. Tu  va 

trebui:  

- să citeşti o introducere înainte de fiecare secţiune  
- să îl intrebi după fiecare secţiune daca a fost in regulă, dacă i s -a părut greu sau a avut întrebări la care nu a 
răspuns ca nu a ştiut (IN ACEST FEL VA ASIGURATI CA A COMPLETAT FIECARE SECTIUNE) 

 
INTRODUCERILE DE CITIT COPILULUI INAINTE DE FIECARE SECTIUNE:  
 

PENTRU SECŢIUNEA A - CITEŞTE:  
În această primă secţiune sunt câteva întrebări despre tine. Încearcă să răspunzi la toate întrebările bifând într -o 

căsuţă aşa cum am exersat. Întreabă-mă dacă e ceva neclar.  

 
PENTRU SECŢIUNILE B ŞI C - CITEŞTE:  
Acum o sa-ţi explic ce vom face în continuare. Uneori copiii sau adolescenţii spun sau fac lucruri care rănesc pe 

cineva şi asta se poate întâmpla destul de des.  
Se poate să:  
- se ia de cineva în mod repetat într-un fel care deranjează acea persoană  

- să lovească sau să împingă pe cineva  
- să ia lucrurile altcuiva  
 

Aceste situaţii se pot întâmpla:  
- faţă în faţă 
- pe telefonul mobil  

- pe internet (email, mesagerie instant, reţele sociale, chat)  
 
Următorul set de înt rebări se referă la astfel de lucruri. Ţine minte că răspunsurile tale sunt confidenţiale şi nimeni 

nu va vedea ce scrii, nici măcar eu, aşa că scrie-le cât de bine/sincer poti. Poţi sări întrebări care nu îţi plac şi mă poţi 
întreba orice.  

 

PENTRU SECŢIUNEA D - CITEŞTE :  
Acum o sa-ţi explic ce vom face în continuare. În ultimul an ai văzut probabil diferite imagini - poze, fotografii, 

videoclipuri. Uneori aceste imagini pot avea caracter sexul evident - de exemplu, pot înfăţişa oameni dezbrăcaţi sau 

oameni care fac sex.  
E posibil să nu fi văzut niciodată aşa ceva sau să fi văzut pe mobil, într-o revistă, la televizor, pe un DVD sau pe 

internet. Următoarele întrebări sunt despre ast fel de lucruri. Ţine minte că răspunsurile tale sunt confidenţiale şi 

nimeni nu va vedea ce scrii, nici măcar eu, aşa că scrie-le cât de bine/sincer poti. Poţi sări întrebări care nu îţi plac şi 
mă poţi întreba orice. 

 

PENTRU SECŢIUNEA E - CITEŞTE :  
Pe anumite site-uri, oamenii discută despre lucruri care ar putea să nu fie bune pentru tine .  
Următoarele int rebări se referă la astfel de lucruri. Tine minte că răspunsurile tale sunt anonime, deci nimeni 

altcineva nu va vedea ceea ce scrii (nici măcar eu), aşa că scrie-le cât de bine/sincer poti. Poţi sări întrebări care nu  îţi 
plac şi mă poţi întreba orice.  

 

PENTRU SECŢIUNEA F 
INSTRUCŢIUNE OPERATOR: Secţiunea F este doar pentru acei copii care au interacţionat cu alte 

persoane în vreun fel online în ultimele 12 luni (de ex. pe email, reţele sociale etc.) Copilul va completa 

această secţiune doar dacă a spus DA la vreuna din variantele de la 324.  
 
CITEŞTE: Mai am un singur set scurt de întrebări pe care o să te rog să le completezi singur/ă. Nu va dura mult şi 

apoi nu va mai trebui să scrii tu nimic. 
Aceste întrebări sunt despre cum foloseşti tu internetul. Copiii şi adolescenţii folosesc internetul în multe feluri. Te 

rog gândeşte-te la cum foloseşti tu internetul şi la locurile în care îl foloseşti. Unele înt rebări se referă la lucrurile pe 

care le faci faţă în faţă. Adică atunci când vorbeşti cu cineva personal în acelaşi loc şi nu pe internet, telefon sau 
webcam. 

 

ROAGĂ-L PE COPIL SĂ TE ANUNŢE CÂND A TERMINAT FIECARE SECTIUNE  
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INSTRUCŢIUNI AUTOCOMPLETARE 

11 ANI + 

 
CITESTE TARE INTRODUCEREA GENERALA : 

În urmatoarea parte a interviului o să îţi dau nişte întrebări pe care le vei completa singur(ă). Te rugăm să faci 
asta pentru că am vrea să te întrebăm nişte lucruri mai personale despre ce ai văzut pe internet.  

Sunt multe lucruri foarte bune care se pot face cu internetul şi care sunt foarte plăcute pentru copii şi tineri, dar 

există pe internet şi lucruri care nu sunt drăguţe şi care pot fi supărătoare pentru unii oameni. Este important pentru 
noi să le cunoaştem, ca să putem ajuta copiii şi tinerii să le evite.  

 

Ne-ar plăcea întradevăr dacă ne-ai ajuta completând câteva dintre înt rebările pe aceasta temă. Răspunsurile pe 
care le completezi sunt strict confidenţiale. Dacă este ceva care te deranjează, nu îţi fă probleme, poţi să îmi spui 
despre ce este vorba. De asemenea, dacă e vreo întrebare care chiar nu îţi place , nu trebuie neapărat să răspunzi, 

poţi să sari peste ea. Totuşi, ne-ar ajuta foarte mult în viitor pentru alţi copii dacă ai putea să completezi cât mai multe 
întrebări.  

 

Răspunsurile pe care le completezi sunt strict confidenţiale. Nimeni altcineva nu va vedea raspunsurile tale. Dacă 
e vreo întrebare la care nu vrei să raspunzi, poţi să sari peste ea. Totuşi, ne -ar ajuta foarte mult în viitor pentru alţi 
copii dacă ai putea să completezi cât mai multe înt rebări.  

 
Când ai terminat de scris, îţi voi lua hârtia şi ea va merge direct la echipa de cercetare fără ca altcineva să vadă 

ce ai scris, nici măcar eu.  

 
OPERATOR : Asigură-te că copilul vrea să înceapă autocompletarea înainte de a continua. 
 

CITEŞTE : Sunt destul de multe întrebări dar o să ţi le explic pe parcurs ca să mă asigur că totul e în regulă. E 
ok? Ai întrebări înainte să începem? Poţi să-mi ceri ajutorul pentru orice problemă. 

Sunt şi câteva întrebări pregătitoare la început ca să vezi despre ce este vorba.  

 
INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERATOR PENTRU ÎNCEPEREA PRIMEI SECŢIUNI  : 
 

Roagă-l pe copil să citească prima pagină de instrucţiuni şi să răspundă la întrebările pregătitoare. Lasă-l să facă 
asta singuri dacă se descurcă, dar ajută-l pe cât posibil pentru a te asigura că ştie ce are de făcut.  

 

Asigură-te că ştiu ce să facă, inclusiv: 
- importanţa citirii fiecărei întrebări în înt regime  
- importanţa bifării în căsuţele de răspuns  

- înţelegerii filtrelor  
- să întrebe operatorul în cazul în care nu înţeleg ceva  

 

ALTE INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERATOR  
 
Secţiunea de autocompletare constă în mai multe secţiuni pe care copilul trebuie să le completeze singur. Tu va 

trebui să îl intrebi după fiecare secţiune daca a fost in regulă, dacă i s -a părut greu sau a avut întrebări la care nu a 
răspuns ca nu a ştiut (IN ACEST FEL VA ASIGURATI CA A COMPLETAT FIECARE SECTIUNE)  

 

 
 
 

 
INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERATOR PENTRU SECŢIUNILE F-H.  
Secţiunile F, G, H sunt doar pentru acei copii care au interacţionat cu alte persoane în vreun fel online  ÎN 

ULTIMELE 12 LUNI (de ex. pe email, reţele sociale etc.) verifică răspunsul de la întrebarea 324 din chestionarul 
pentru copii.  

DACĂ A BIFAT LA VREUNA DINTRE VARIANTELE A-G, DE LA 324 “DA” , COPILUL VA COMPLETA SI 

SECŢIUNILE F-G-H. ASIGURĂ-TE CĂ ŞTIE CE ARE DE FĂCUT ŞI REPETĂ:  
- răspunsurile sunt confidenţiale şi nimeni înafara echipei de cercetare nu va şti ce a răspuns  
- nu trebuie să răspundă dacă nu ştiu ceva  

- totuşi, să încerce să răspundă la cât mai multe întrebări şi să fie cât mai sinceri pentru că răspuns urile 
lor îi pot ajuta pe alţi copii  

- să întrebe dacă ceva este neclar  

 
ROAGĂ-L PE COPIL SĂ TE ANUNŢE CÂND A TERMINAT FIECARE SECTIUNE  
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Mediere 

 
INSTRUCŢIUNE OPERATOR: ÎN ACEASTĂ SECŢIUNE SUNT ÎNTREBĂRI DESPRE INTERVENŢIA PĂRINŢILOR 
ÎN CEEA CE PRIVEŞTE INTERNETUL. FII ATENT DACĂ ESTE O FAMILIE CU 1 PĂRINTE SAU CU 2 PARINTI, 

SAU DACĂ COPILUL ESTE CRESCUT DE ÎNGRIJITORI ŞI NU DE PĂRINŢII LUI NATURALI  
 
TOTI RESPONDENTII 

După cum ştii, părinţii se comportă diferit legat de felul în care copilul lor foloseşte internetul, şi aceasta depinde de 
multe lucruri. Aş vrea să te gândeşti la interesul pe care părinţii/îngrijitorii tăi îl au faţă de cum foloseşti tu internetu l. 
 

Când răspunzi la aceste întrebări, te rog să te gândeşti la TOATE MODALITĂŢILE şi TOATE LOCURILE unde 
foloseşti internetul – aşa cum am discutat la început. 
 

325. Cât de mult crezi că ştiu părinţii tăi despre ce faci tu pe internet? Ai zice că ştiu mult, destul de mult, puţin sau 
nimic? 
INSTRUCŢIUNE OPERATOR: DACĂ ESTE DIFERNŢĂ ÎNTRE CE ŞTIU CEI 2 PĂRINŢI, ROAGĂ-L PE COPIL SĂ 

SE GÂNDEASCĂ LA PĂRINTELE CARE ŞTIE CEL MAI MULT.  
RĂSPUNS UNIC. ARATĂ LISTA M  
 

A Foarte mult 1 

B Destul de mult 2 

C Puţin 3 

D Nimic 4 

 Nu ştiu  88 
 

326. În general, ţi -ai dori ca părinţii tăi să fie mai implicaţi, mai puţin implicaţi sau să rămână cam la fel de implicaţi în 
ce faci tu pe internet?  
INSTRUCŢIUNE OPERATOR: DACĂ EXISTA O DIFERNŢĂ ÎNTRE CEI 2 PĂRINŢI, ROAGĂ -L PE COPIL SĂ SE 

GÂNDEASCĂ LA AMBII  PĂRINTI. 
RĂSPUNS UNIC. ARATĂ LISTA N 
 

A Mult mai implicaţi  1 

B Un pic mai implicaţi  2 

C Să rămână la fel de implicaţi  3 

D Un pic mai puţin implicaţi  4 

E Mult mai puţin implicaţi  5 

 Nu ştiu 88 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
327. Se întâmplă uneori ca vreunul din părinţii tăi să…  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA O  

DACA COPILUL INTREABA CE INSEAMNA “UNEORI” SPUNE-I CA NE REFERIM LA CEL PUTIN O DATA PE 
LUNA. SE APLICĂ ŞI PENTRU RESTUL SECTIUNII 



 13 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

328. Pentru fiecare dintre lucrurile acestea, spune-mi te rog dacă ÎN PREZENT părinţii tăi îţi dau voie să le faci 
oricând vrei, dacă te lasă să le faci doar dacă le ceri voie sau dacă eşti supravegheat de către un adult, sau dacă nu 
te lasă NICIODATĂ să le faci.  

 
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA P 
OPERATOR : DACA RASPUNSURILE VARIAZA DE LA UN PARINTE LA ALTUL ROAGA -L SA SE 

GANDEASCA LA AMBII IN GENERAL  

 

Din nou, când răspunzi la aceste înt rebări, te rog să te gândeşti la TOATE MODALITĂŢILE şi TOATE LOCURILE 
unde foloseşti internetul.  
 

329. Vreunul din părinţii tăi a făcut vreodată vreunul dintre următoarele lucruri cu tine?  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA Q  
OPERATOR : DACA RASPUNSURILE VARIAZA DE LA UN PARINTE LA ALT UL VREM SA STIM DACA CEL 

PUTIN UNUL DINTRE PARINTI A FACUT ACEST LUCRU  

 
 

 
 
 

 
 
ÎNTREABĂ DOAR RESPONDENŢII CARE FOLOSESC INTERNETUL ACASĂ (S -A SELECTAT COD A SAU B LA 

301). ALTFEL, MERGI LA 332.  
 
Acum te rog să te gândeşti la situaţiile în care foloseşti internetul acasă. 

 
330. Atunci când foloseşti internetul acasă, vreunul din părinţii tăi verifică uneori vreunul dintre lucrurile următoare?  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA R 

INSTRUCŢIUNE OPERATOR : DACA RASPUNSURILE VARIAZA DE LA UN PARINTE LA ALTUL VREM SA 

  Da Nu Nu ştiu 

A Vorbească cu tine despre ce faci pe internet?  1 2 88 

B Stea cu tine în timp ce foloseşti internetul (urmărind ce faci, dar 
fără să intervină/ să ţi se alăture)? 

1 2 88 

C Stea în apropiere când foloseşti internetul ? 1 2 88 

D Te încurajeze să explorezi şi să înveţi singur lucruri de pe internet  1 2 88 

E Facă activităţi împreună cu tine pe internet  1 2 88 

  Ai voie 

oricând  

Ai voie cu 

permisiune sau 

supraveghere 

Nu ai 

voie 

deloc  

Nu 

ştiu  

A Să foloseşti messengerul  1 2 3 88 

B Să descarci muzică sau filme de pe internet  1 2 3 88 

C Să te uiţi la clipuri video pe internet (de exemplu pe Youtube, Trilulilu)  1 2 3 88 

D Să ai un profil pe o reţea socială  1 2 3 88 

E Să dai informatii personale despre tine pe internet (nume complet, 

adresa, număr de telefon) 
1 2 3 88 

F Să încarci poze, clipuri video sau muzică pentru a le împărtăşi cu alţii  1 2 3 88 

  Da  Nu Nu ştiu 

A Te-a ajutat atunci când ceva era greu de făcut sau de găsit pe internet  1 2 88 

B Ţi-a explicat de ce unele site-uri sunt bune sau rele 1 2 88 

C Ţi-a dat sfaturi despre cum să foloseşti internetul în siguranta  1 2 88 

D Ţi-a dat sfaturi despre cum să te porţi cu alţi oameni pe internet  1 2 88 

E Te-a ajutat atunci când ceva de pe internet te-a deranjat sau te-a neliniştit 1 2 88 

F A vorbit cu tine despre ce ar trebui să faci, în general,  dacă ceva de pe internet te-ar 

deranja sau te-ar nelinişti 
1 2 88 
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STIM DACA CEL PUTIN UNUL DINTRE PARINTI A FACUT ACEST LUCRU  
 

  Da  Nu Nu ştiu Nu e cazul 

A Ce site-uri ai vizitat  1 2 88 99 

B NU CITI DACA S-A BIFAT 2 LA 308, PUNCTUL A 

Mesajele de pe contul tău de e-mail sau de pe messenger  
1 2 88 99 

C NU CITI DACA S-A BIFAT 2 LA 308, PUNCTUL B 
Profilul tău dintr-o reţea socială sau comunitate virtuală  

1 2 88 99 

D NU CITI DACA S-A BIFAT 2 LA 308, PUNCTUL B SAU D  
Ce prieteni sau contacte adaugi pe profilul tău de reţea socială 

sau in lista de prieteni de pe messenger 
1 2 88 99 

 
 
ÎNTREABĂ DOAR RESPONDENŢII CU VARSTA PESTE 11 ANI SI CARE FOLOSESC INTERNETUL ACASĂ 

(COD A SAU B LA 301). ALTFEL, MERGI LA 332. 
 
331. Din câte ştii tu, părinţii tăi folosesc vreunul din următoarele lucruri pe computerul pe care îl foloseşti tu cel mai 

des acasă? Te rog să răspunzi cu da sau nu pentru fiecare dintre următoarele variante. Dacă nu ştii ce înseamnă 
ceva, spune nu ştiu.  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA S 

Operator : daca familia este compusa din doi parinti, intreaba daca vreunul dintre parinti a facut astfel de 
lucruri  
 

  Da Nu Nu ştiu 

A Programe de control parental sau alte programe care filtrează sau blochează 

anumite tipuri de site-uri (adica programe care te-ar putea împiedica pe tine să 
vizitezi anumite site-uri sau care blochează anumite activităţi pe internet)  

1 2 88 

B Programe de control parental sau alte programe care ţin socoteala site-urilor pe care 

le vizitezi (adica programe care înregistrează ce site-uri ai vizitat pentru ca părinţii tăi 
să poată apoi să vadă ce ai facut pe Internet)  

1 2 88 

C Un serviciu sau contract care limitează timpul pe care îl petreci pe internet  1 2 88 

D Programe care să apere computerul de spam -uri sau viruşi  1 2 88 

 

TOŢI RESPONDENŢII 
Din nou te rog să te gândeşti la TOATE MODALITĂŢILE şi TOATE LOCURILE unde foloseşti internetul – şi la toate 
felurile în care părinţii tăi se implică în folosirea internetului de către tine.  

 
332. Crezi că lucrurile pe care părinţii tăi le fac in legătură cu modul în care tu foloseşti internetul te ajută pe tine să îţi 
îmbunătăţeşti experinţa de utilizare a internetului sau nu prea?  

Dacă e necesar insistă  : în mare măsură sau în mica măsură  
RASPUNS UNIC. NU CITI 
 

OPERATOR : DACA RASPUNSURILE VARIAZA DE LA UN PARINTE LA ALTUL ROAGA-L SA SE 
GANDEASCA LA LUCRURILE FACUTE DE AMBII PARINTI  
 

Da, in mare masura 1 

Da, in mica masura 2 

Nu 3 

Nu stiu 88 
 
 

 
 
333. Crezi că lucrurile pe care părinţii tăi le fac in legătură cu modul în care tu foloseşti intern etul tind să limiteze ceea 

ce poţi face tu pe internet, sau nu chiar? 
Dacă e necesar insistă  : în mare măsură sau în mica măsură  
RASPUNS UNIC. NU CITI 

 
OPERATOR : DACA RASPUNSURILE VARIAZA DE LA UN PARINTE LA ALTUL ROAGA -L SA SE 
GANDEASCA LA LUCRURILE FACUTE DE AMBII PARINTI  
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Da, in mare masura 1 

Da, in mica masura 2 

Nu 3 

Nu stiu 88 
 

334. Atunci când foloseşti internetul, ti se întâmplă să ignori unele lucruri spuse de părinţi?  
Dacă e necesar insistă  : în mare măsură sau în mica măsură  
 

OPERATOR: DACĂ RĂSPUNSUIRLE DIFERĂ DE LA PĂRINTE LA PĂRINTE, ROAGĂ -L PE COPIL SĂ SE 
GÂNDEASCĂ LA LUCRURILE FĂCUTE DE AMBII PĂRINŢI  
 

RASPUNS UNIC. NU CITI 
 

Da, in mare masura 1 

Da, in mica masura 2 

Nu 3 

Nu stiu 88 
 
335. Părinţii tăi fac ceva diferit în prezent ca urmare a faptului că ai fost deranjat /neliniştit de ceva ce ai văzut/ făcut pe 

internet în trecut ? 
RASPUNS UNIC. NU CITI 
 

OPERATOR : DACA RASPUNSURILE VARIAZA DE LA UN PARINTE LA ALTUL ROAGA -L SA SE 
GANDEASCA LA LUCRURILE FACUTE DE AMBII PARINTI  
 

Da 1 

Nu 2 

Nu ştiu 88 
 
336. Prietenii tăi au făcut vreodata vreunul dint re lucrurile următoare? Te rog să răspunzi cu da sau nu pentru 

fiecare…  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE. ARATĂ LISTA T  

 

  Da Nu Nu ştiu 

A Te-au ajutat atunci când ceva ţi se părea greu de făcut sau de găsit pe internet  1 2 88 

B Ţi-au explicat de ce unele site-uri sunt bune sau rele 1 2 88 

C Ţi-au dat sfaturi despre cum să foloseşti internetul în siguranţă  1 2 88 

D Ţi-au dat sfaturi despre cum să te porţi cu alţi oameni pe internet  1 2 88 

E Te-au ajutat atunci când ceva de pe internet te-a deranjat sau te-a neliniştit 1 2 88 
 
337. Le-ai sugerat TU vreodată prietenilor tăi modalităţi sigure de folosire a internetului?  

RASPUNS UNIC. NU CITI 
 

Da 1 

Nu 2 

Nu ştiu 3 

 
 
 

 
 
 

338. Pofesorii tăi de la şcoală au făcut vreodată vreunul dintre lucrurile următoare? Te rog să raspunzi cu da sau nu 
pentru fiecare…  
RĂSPUNS UNIC PE LINIE. CITEŞTE VARIANTELE A-H. ARATĂ LISTA U 

 

  Da Nu Nu ştiu 

A Au vorbit cu tine despre ce faci pe internet  1 2 88 

B Te-au ajutat atunci când ceva îţi părea greu de făcut sau de găsit pe internet  1 2 88 



 16 

C Ţi-au explicat de ce unele site-uri sunt bune sau rele 1 2 88 

D Ţi-au dat sfaturi despre cum să foloseşti internetul în siguranţă  1 2 88 

E Ţi-au dat sfaturi despre cum să te porţi cu alţi oameni pe internet  1 2 88 

F Au făcut reguli despre ce ai voie să faci pe internet la şcoală  1 2 88 

G Te-au ajutat atunci când te-a deranjat sau te-a neliniştit ceva de pe internet  1 2 88 

H In general, ţi -au vorbit despre ce ar trebui să faci dacă ceva de pe internet te-ar 
deranja/nelinişti  

1 2 88 

 

339. Ai primit VREODATĂ sfaturi despre cum să foloseşti internetul în siguranţă de la vreunul din aceşti oameni sau 
dintr-unul din aceste locuri? Dar de la altcineva? 
RĂSPUNS MULTIPLU. ARATĂ LISTA V 

CITEŞTE DOAR DACĂ ESTE NECESAR 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

De completat dupa realizarea interviului 

 

OPERATOR: COMPLETEAZĂ LA SFÂRŞITUL INTREVIULUI  

340 Data  interviului (ZI/LUNA/AN) :    

341 Ora (ORA/MIN   

342 Durata interviului (în minute):     MIN 

 
343. Cine era în cameră când a avut loc interviul cu părintele? 

RĂSPUNS MULTIPLU. RASPUNDE TU  
 

Copilul care a participat la studiu  1 

Alt copil 2 

Alt adult 3 

Nimeni altcineva 4 

 
344. Cine era în cameră când a avut loc interviul faţă în faţă cu copilul? 
RĂSPUNS MULTIPLU. RASPUNDE TU 

 

Părintele care a participat la studiu  1 

Alt adult 3 

Alt copil 2 

Nimeni altcineva 4 

 

 
 
 

345. Cine era în cameră când a avut loc interviul de autocompletare  al copilului? 
RĂSPUNS MULTIPLU. RASPUNDE TU 
 

Părintele care a participat la studiu  1 

Alt adult 2 

Alt copil 3 

Nimeni altcineva 4 

A Asistent pentru tineri, cineva de la biserică sau un asistent social 1 

B Bibliotecar 2 

C Alta rudă (fratele tău/ sora ta/unchi/matuşă, bunic/ă)  3 

D Altă persoană a cărei meserie este să dea sfaturi despre internet  4 

E Site-uri  5 

F  Televizor, radio, ziare sau reviste 6 

G Providerul de internet (ISP) – adică firma de la care ai internet acasă sau la şcoală 
(de exemplu RCS/RDS, Romtelefon Clicknet, UPC Astral)  

7 

H Nu am primit sfaturi de la niciunul din oamenii sau din locurile de mai sus  8 

 NU ştiu/Nu-mi aduc aminte (NU CITI)  88 
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346. Cât de mult a încercat părintele să intervină în întreviul cu copilul?    

RĂSPUNS UNIC. RASPUNDE TU 
 

Foarte mult 1 

Detsul de mult 2 

Nu foarte mult  3 

Deloc  4 

 
347. A mai ajutat cineva respondentul/respondenţii să răspundă în timpul interviului?    
RĂSPUNS MULTIPLU. RASPUNDE TU 

 

Părintele care a răspuns a fost ajutat cu întelegerea termenilor de un alt membru al gospodăriei  1 

Părintele care a răspuns a  fost ajutat să comunice de către un alt membu al gospodăriei  2 

Copilul care a răspuns a fost ajutat cu inţelegerea termenilor de un alt membru al gospodăriei  3 

Copilul care a răspuns a  fost ajutat să comunice de către un alt membu al gospodă riei 4 

Nimeni 5 

 
348. Cât de bine crezi că a înţeles copilul întrebările?  

RĂSPUNS UNIC. RASPUNDE TU 
 

Foarte bine 1 

Destul de bine 2 

Nu foarte bine 3 

Deloc bine 4 

 
 
 

 


